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Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

struktury gramatyczne i leksykalne języka obcego
na poziomie B1.

FRU_K1_W02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych
oraz dbania o poprawne logicznie i językowo
FRU_K1_W02
komunikowanie się w języku obcym na poziomie B1.

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FRU_K1_U06,
wykazać umiejętności językowe na poziomie B1
FRU_K1_U07,
w zakresie języka obcego jako dodatkowego języka
FRU_K1_U08,
romańskiego obejmujące sprawności słuchania,
FRU_K1_U11,
czytania, mówienia i pisania według standardów ESOKJ
FRU_K1_U12

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie

FRU_K1_K01

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

20

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do egzaminu

40

2/5

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

20

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
173

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Rozwijanie sprawności językowych na poziomie B1+ według standardów ESOKJ.
• Gramatyka:

1.

o rodzajnik
o czasowniki „ser” i „estar”
o czasy przeszłe: Pretérito Imperfecto i Pretérito Pluscuamperfecto
o tryb łączący - Presente de Subjuntivo
o Condicional Simple
o zdania warunkowe I typu
o konstrukcje peryfrastyczne
o mowa zależna
o tryb rozkazujący przeczący
o zaimki osobowe, względne, nieokreślone
o zdania czasowe, względne, przyczynowe, celowe, skutkowe
o strona bierna z "ser"

W1, W2, U1, K1

• Leksyka

2.

o życie rodzinne
o dzieciństwo
o przyszłość naszej planety
o edukacja
o kino, teatr, wystawa, koncert, itp.
o uzależnienia XXI wieku
o reklama
o wynalazki i nowe technologie
o obchody świąt
o legendy
o praca

W1, W2, U1, K1

• Tworzenie tekstów pisanych
3.

o opisy z zastosowaniem czasów przeszłych
o dialogi sytuacyjne
o list - podanie o pracę

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

3/5

Semestr 5
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w
semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają
zaliczenia według wskazówek prowadzącego. Zaliczenie w I semestrze na
podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów. Na testach
zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen: • 0%-64% pkt. –
ocena zal • 65%-100% pkt. – ocena nzal

Semestr 6
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w
semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione
wymagają zaliczenia według wskazówek prowadzącego. Zaliczenie w
II semestrze na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i
dostarczenia prac pisemnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
jest zaliczenie piątego i szóstego semestru. Egzamin pisemny i ustny.
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny
pozytywnej z części pisemnej. Na egzaminie pisemnym obowiązuje
następująca skala ocen: • 0%-64% pkt. – ocena ndst • 65%-72% pkt.
– ocena dst • 73%-79% pkt. – ocena + dst • 80%-86% pkt. – ocena
db • 87%-93% pkt. – ocena + db • 94%-100% pkt. – ocena bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy udział w zajęciach

Literatura
Obowiązkowa
1. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos
García González , Descubre B1, Draco
Dodatkowa
1. Dueñas Carlos Romero, Hermoso Alfredo González, En USO B1, wyd. Edelsa
2. Magdalena Filak, Hiszpański w tłumaczeniach 3, wyd. Preston Publishing
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita, Avance, SGEL
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury rumuńskiej oraz
FRU_K1_W02 innego języka z rodziny językowej romańskiej, ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności zwłaszcza w odniesieniu do języka rumuńskiego.

FRU_K1_U06

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i
teoretyczną znajomością języka rumuńskiego oraz innego języka z rodziny językowej romańskiej; posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka
rumuńskiego, poziom B1+ dla innego języka z rodziny językowej romańskiej

FRU_K1_U07

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka obcego.

FRU_K1_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku rumuńskim oraz w
innym języku z rodziny językowej romańskiej i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

FRU_K1_U11

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

FRU_K1_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie

FRU_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.
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